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    Diplomová práce Kristýny  Strnadové je zaměřena na rozšíření sbírek obratlovců Katedry 

biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty UK v Praze.  Z uvedeného důvodu  

je práce tematicky odlišná od jiných  diplomových prací, které jsou zaměřeny na výzkum.  

Součástí práce je také započatý (vedoucím práce zadaný) dotazníkový průzkum stavu 

pomůcek ve školách. Jde o akci i dalších  diplomantů, kteří se zabývají stejnou problematikou 

– montáže koster a vycpaniny obratlovců.  

 

Formální  úprava, pokud jde o členění práce, si (i přes svou tematickou specifitu) zachovala 

prvky pro psaní odborných prací.  V textu je však obtížné stanovit příslušnost daných 

informací do kapitoly metodiky nebo výsledků, kapitola 3. Metodika viz strana 42, Popis 

sledovaných druhů. Tato kapitola  (3.7 ) je velkým přínosem pro poznání preparováných 

druhů. Diplomantka využila svých dobrých znalostí angličtiny a překladem využila   zásadní  

odbornou literaturu, která jí byl doporučena. Totéž lze říci o popsaných postupech čištění 

 a preparace kostí. Toto je v práci popsáno velmi podrobně a přináší  to významné obohacení  

informacemi  pro další  práce studentů KBEV s kosterním materiálem. Návody 

preparátorských postupů diplomantka   čerpala především z internetových zdrojů. Monografie 

i články z odborných periodik jsou (z důvodu utajení postupů) v oboru preparátorství účelově 

málo publikované.  

 

Celkový dojem z práce je dobrý, její charakter  však ztěžoval orientaci a zařazení některých 

partií do kapitol (metodika či výsledky). Za silnou stránku práce lze považovat  přínos nových 

publikací ze zahraničí o čištění a uchovávání kosterního materiálu obratlovců. Další silnou 

stránkou práce byl přístup diplomantky k praktické činnosti, kterou zvládala velmi dobře, 

například málo estetickou práci s kadávery osmáků ( silný zápach tuků).  Slabou stránkou  

textu jsou  některé neodborné formulace nebo nevhodné  odborné názvy. Bohužel, v práci se 

objevují také  chyby v dodržování  souladu citací uvedených v seznamu a v textu. 

Vzhledem k faktům uvedeným výše navrhuji práci k úspěšnému obhájení se známkou velmi 

dobře. 

V Praze dne 23.5.2013                                                                  RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. 

 


